नेसन ईलाकामा माछा मादा पालन गनु पन केह नयमह l
नधारत नाप भ दा सानो माछा नमानह
ु ोस l
दै नक समामा (मापन) तोकए भ दा बढ माछा नपकड़ीनह
ु ोस l
माछा मान यि#तले मा& दै नक समाको दावी गन स#छ l
पाउवा (paua) माछाको सकार गदा, पानीभ& प0दा, सास फेन उपकरण (SCUBA) को 3योग गन पाईदै न l
पाउवा (paua) माछाको बा5हर खोल छ7दा धार नभएको हतयार मा& 3योग गनह
ु ोस (8च&मा हे नह
ु ोस) l
पकडीएका माछा आ<नो झोलामा लगाउनअ
ु घी सबै माछाको नाप लनह
ु ोस ् l
पकड़ीएको माछा नधारत नाप भ दा सानो भएमा वा दै नक समा (मापन) भ दा बढ भएमा, (जीBवत,मत
ृ क
वा घाईते जे भए पन ) तDकालै पानीमा <यांकनह
ु ोस ् l
तोकएको नाप भ दा साना अथवा दै नक समा तोकएभ दा बढ मारएका माछालाई माछा सकार गन चारोको
Gपमा 3योग नगनह
ु ोस ् l
समुH कनार नछोडूनजेल सJम पावाको खोल नछ7नह
ु ोस l तपाइंले मारे को माछा LबMN नगनह
ु ोस l
माछा खरद गदा अनम
ु त 3ाOत माछा पसल वा सुपर माकटमा मा& खरद गनह
ु ोस l

पाउवाको नाप लने तरका l

माछाको नाप लने तरका l

पाउवा: पाउवा को नाप लंदा Dयसको

पखेटा भएको माछा: माछाको पुरा लJबाई (

गोलाकारको नाप होइन, लJबाई

नाक दे Rख पुSछरको आधा भाग सJम) l

(8च& हे नह
ु ोस)

नाOनु पछ l

(8च& हे नह
ु ोस ्)

पाउवाको सकार गदा धारलो छुर अथवा पेचकस होइन, चेOटो पाता भएको तर धार नभएको औजार मा&
3योग गनह
ु ोस l







दै नीक 3त यि#त

यन
ु तम नाप

दर

मलमीटरमा (mm)

साधारण पाउवा (कालो ख[
ु ा भएको )

१० वटा

१२५

पाउवा (पह` लो ख[
ु ा भएको)

१० वटा

८०

खाOटे माछा (मस7स/Mussels)

५० वटा

नाप लागु नहुने

क#7स (Cockles)

१५० वटा

नाप लागु नहुने

Bपपी ( Pipi)

१५० वटा

नाप लागु नहुने

सपीदार माछा (shellfish)

समgमा अथवा सबै
खाले/कसमका जJमा
गरे मा l
गंगटो(crab), Lबरालाको
आँखा ज0तो भएको(cat’s
eye),
पेरBवo#ल ्(periwinkle),
लJपेrस(limpets),
वे7क(whelk)
बाना#7स(barnacles),
तारे -माछा(starfish),

५० वटा(सबै खाले
भएमा

नाप लागु नहुने

पखेटा भएको माछा (finfish)

दै नीक 3त यि#त

यन
ु तम नाप

दर

मलमीटरमा(mm)

१० वटा

२५०

३ वटा

२५०

२० वटा

नाप लागु नहुने

सं|या लागु नहुने

नाप लागु नहुने

सं|या लागु नहुने

नाप लागु नहुने

0 यापर(snapper) Nelson
(ने7सनमा)

Marlborough Sounds
(मा7yो साउनzसमा)
कावाई(kahawai)

0पो[ी(spotty)
पह` लो आँखा भएको म7लेट
(yellow eyed mullet)

यस नद शकामा उ7लेख गरएका सामा य जानकारहG मा& हुन ् l
पुरा जानकारका ला8ग माछा Bवभागको कायलयको फोन: ०३५४८१०६९ मा सJपक गनह
ु ोस l
अथवा www.mpi.govt.nz बाट जानकार लनह
ु ोस ् l
01/08/14

